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Αγροτουρισµός και βιολογικές καλλιέργειες από το 
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

 

Οι εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα (παραγωγή, µεταποίηση, εµπορία) 
κατά τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα έντονες, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση των αγροτών, προκειµένου 
να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες του νέου αυτού περιβάλλοντος.  ∆ύο 
τοµείς της γεωργίας που αναπτύσσονται συνεχώς και δίνουν τη 
δυνατότητα ανέλιξης στους αγρότες είναι οι βιολογικές καλλιέργειες και 
ο αγροτικός  τουρισµός.  

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (µέσω αδελφής εταιρείας) 
συµµετείχε στην υλοποίηση των τριών ακόλουθων προγραµµάτων 
σχετικά µε τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισµό  (µε µερική 
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

 
1. Βαλκανικό Αγροδίκτυο  
 
Η ίδρυση και λειτουργία ∆ικτύου Κέντρων Επαγγελµατικής 
Πληροφόρησης και Επιµόρφωσης (ΚΕΠΕ) στη Βουλγαρία είχε σαν σκοπό 
την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του πληθυσµού σε τρεις από τις 
πιο αντιπροσωπευτικές αγροτικές περιοχές της χώρας (Σόφια, Πλόβντιβ 
και Β.Τάρνοβο) για την καταπολέµηση της ανεργίας και της φτώχιας και 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των οµάδων – στόχων. 
 
Το ∆ίκτυο ιδρύθηκε και λειτούργησε κατά τα έτη 2002-2004 δοκιµαστικά 
χάρη στη χρηµατοδότηση κατά 69% του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών (Υπηρεσία ∆ιεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας – 
Πρόγραµµα ∆ιµερούς Αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ) και κατά 31% 
από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Εταιρία (ΕΥΡΑΝΕΚ). 
www.agrobalkan.org 
 
 
2. Στις αρχές του 2006 ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα Εναλλακτικές 
Μορφές Απασχόλησης – συνεχιζόµενη κατάρτιση στις αγροτικές 
περιοχές. Το πρόγραµµα αφορούσε την ικανοποίηση των αναγκών των 
αγροτικών περιοχών για επαγγελµατική κατάρτιση σε εναλλακτικές 
µορφές απασχόλησης: ειδικό τουρισµό (αγροτικός, υπαίθριος, 
οικολογικός, ορειβατικός, ιστορικός και κυνηγετικός) και 
βιοκαλλιέργειες. Στην εταιρική σύµπραξη συµµετείχαν εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και αγροτικές ενώσεις από την Ισπανία, Πολωνία, Βουλγαρία 
και Ρουµανία.  
Από την Ελλάδα εκτός από την ΕΥΡΑΝΕΚ µετείχε η πολύ δραστήρια 
Αγροπεριβαλλοντική Οµάδα Βιοκαλλιεργητών ∆υτικής Ελλάδας.  
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα αλλά και για το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του προγράµµατος 

www.bhc.gr/euranek/alter-agro/index-gr.html  
 
 

http://www.agrobalkan.org/
http://www.bhc.gr/euranek/alter-agro/index-gr.html
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3. Το 2008 µας ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ «e-AgriNet» που χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.  Η εταιρική σύµπραξη περιλάµβανε εκπαιδευτικούς οργανισµούς και αγροτικές ενώσεις 
από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία, την Βουλγαρία και την Ρουµανία.  Στόχος του έργου 
ήταν η δηµιουργία ενός Ηλεκτρονικού Ευρωπαϊκού Αγροτικού Εκπαιδευτικού ∆ικτύου. 
Πρόκειται για ένα δίκτυο συνεργασίας µεταξύ κέντρων που ασχολούνται µε θέµατα εκπαίδευσης 
αγροτών, µε σκοπό την ανάπτυξη, ανταλλαγή, και µετάφραση προτυποποιηµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και υλικού. Το υλικό που αναπτύχθηκε διατίθεται σε έντυπη αλλά και σε 
ηλεκτρονική µορφή (στην ιστοσελίδα του έργου και σε CD- Rom).  
www.e-agrinet.eu  
 
 
Συνέχεια των παραπάνω δραστηριοτήτων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου αποτελεί η υλοποίηση 
ενός νέου προγράµµατος µε τίτλο «∆ιάδοση και Επαναχρησιµοποίηση Αγροτικών Προγραµµάτων», 
στο οποίο θα αξιοποιηθεί περεταίρω το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τα τρία 
προηγούµενα προγράµµατα.  
 
Το πρόγραµµα αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των αγροτικών περιοχών για επαγγελµατική 
κατάρτιση σε εναλλακτικές µορφές απασχόλησης. Αυτές ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες – ειδικό 
τουρισµό (αγροτικός, υπαίθριος, οικολογικός, ορειβατικός, ιστορικός και κυνηγετικός) και 
βιοκαλλιέργειες. 
 
Η εταιρική σύµπραξη περιλαµβάνει οργανισµούς και αγροτικές ενώσεις από την Ελλάδα, την Ισπανία, 
τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία. Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το 
Αγροτικό Πανεπιστήµιο του Πλόβντιβ.   
 
Εξ άλλου το Κολλέγιο σχεδιάζει την δηµιουργία ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος µε τίτλο 
«∆ιοίκηση βιολογικών καλλιεργειών και αγροτουρισµού» που θα έχει ως στόχο την επιµόρφωση 
προοδευτικών αγροτών αλλά και τη εξειδίκευση επιστηµόνων που θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν 
τα σύνθετα αναπτυξιακά και οικονοµικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών, µέσω µιας 
ολοκληρωµένης οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης. 
 
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο προωθεί την  διάσωση της Γκρήκο 
 
«Pos matome Griko» 
 
Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ακούσει για την γκρεκάνικη διάλεκτο, µια ζωντανή γλώσσα που 
µιλιέται από µερικές χιλιάδες «ιταλιώτες» (Ιταλούς µε ελληνική καταγωγή) και συνδέει τους πρώτους 
Έλληνες εποίκους της Μεγάλης Ελλάδας µε το σήµερα.  
 
Εξ άλλου όλοι έχουµε ακούσει τα πολύ ωραία γκρεκάνικα τραγούδια που τραγουδούνται  από 
γκρεκάνικα συγκροτήµατα αλλά και ένα ελληνικό, το ENCARDIA (AREMU RINDINEDHA, MAMMA LA 
RONDINELLA, ORIAMU PISULINA).  
 
Η γκρεκάνικη γλώσσα – διάλεκτος έχει αναγνωριστεί από την Ιταλία σαν «µειονοτική γλώσσα» και 
διδάσκεται στα σχολεία των γκρεκάνικων περιοχών. Εν τούτοις φθίνει γιατί αυτή η διδασκαλία δεν 
γίνεται µε σύγχρονες µεθόδους και βιβλία και δεν οδηγεί σε κάποια πιστοποίηση.  
 
 
Το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος», τµήµα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, εργάζεται 
πολλά χρόνια για την διατήρηση – διάσωση – αναβίωση της γκρεκάνικης διαλέκτου.  

 

Έτσι, ανέπτυξε µία πρόταση για χρηµατοδότηση από την ΕΕ αυτής της δραστηριότητας η οποία 
εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(Lifelong Learning Programme). Η πρόταση υποβλήθηκε από το Σχολείο µε συντονιστή την  Agenzia 
per il patrimonio culturale Euromediterraneo στο Lecce (Ιταλία), και µε συµµετοχή τριών ακόµη 
ιδρυµάτων – το Πανεπιστήµιο της Κύπρου (Κύπρος), τον Πολιτιστικό Σύλλογο Circolo Culturale 
Ghetonia (Ιταλία) και την ΑΛΦΑ Εκδοτική και Πληροφορική ΕΠΕ (Ελλάδα).  

 

Στόχοι του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της εκτίµησης απέναντι στη διάλεκτο, τόσο εντός όσο και 
εκτός της περιοχής, η σύνταξη µεθοδολογίας για την διδασκαλία της διαλέκτου, σε παιδιά και 

http://www.e-agrinet.eu/
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ενήλικες, η ανάπτυξη αναλυτικού προγράµµατος διδασκαλίας της γλώσσας (για 6 επίπεδα, σύµφωνα 
µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διδασκαλία των γλωσσών), η ανάπτυξη δειγµατικού εκπαιδευτικού 
υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή - multimedia cd και internet). Έµφαση θα δοθεί κυρίως 
στη διάλεκτο ως φορέα πολιτισµού – όπως αυτός ζει ακόµα µέσα από τα τραγούδια, τους χορούς και 
τις γιορτές τις περιοχής.  
  

 
 

 

 

 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
 
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκαν 3 ακόµα σεµινάρια ψυχολογίας στο 
Ελληνοβρετανικό. 
Το πρώτο σεµινάριο, που διεξήχθη την Παρασκευή 25/2 από την κα Κατερίνα Τζοαν Dearing, είχε ως 
θέµα την «Συστηµική Προσέγγιση». 
Τα επόµενα δύο σεµινάρια έγιναν το Σάββατο 26/2, το πρώτο µε εισηγήτρια την κα Ρηγούτσου Ελένη, 
µε θέµα «Η πατρική λειτουργία στη διαµόρφωση του υποκειµένου», και το δεύτερο µε εισηγήτρια την 
κα Έυα Κωνσταντινίδη µε θέµα την «Κατάθλιψη ως νευρωτική διαταραχή». 
 

 
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ 

 
Την ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου, έγινε η κοπή της πατροπαράδοτης πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Ελληνοβρετανικού, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «∆αίδαλος».  Κόπηκαν δύο χωριστές πίτες, µία για τα 
προπτυχιακά και µία για τα µεταπτυχιακά τµήµατα.  Η εκδήλωση στέφθηκε µε επιτυχία και οι δύο 
τυχεροί σπουδαστές που βρήκαν το φλουρί ανταµείφθηκαν µε ένα συµβολικό χρηµατικό βραβείο.    
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EUROPEANA Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µε το όνοµα Europeana ξεκίνησε την λειτουργία της το 2008 
δίνοντας πρόσβαση σε περίπου δύο εκατοµµύρια ψηφιοποιηµένα βιβλία, πίνακες, φωτογραφίες, 
έγγραφα αρχείων και έργα πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στόχος της ήταν να γίνει εφικτή η πρόσβαση 
του κοινού στην πολιτιστική και επιστηµονική κληρονοµιά της Ευρώπης. Τα περιεχόµενά της 
προέρχονται από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύµατα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Η Europeana λειτουργεί και στην ελληνική γλώσσα, ενώ αναπτύσσεται και εµπλουτίζεται 
συνεχώς.  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τον Ιούλιο του 2010, η συλλογή της πλησίαζε τα 10 
εκατοµµύρια τεκµήρια. 
 
Ο δικτυακός τόπος της Europeana βρίσκεται στην διεύθυνση www.europeana.eu  
 

Ο πατέρας του κοµπιούτερ 
 

Μια νέα βιογραφία της Τζέιν Σµάιλι 
ρίχνει φως στον πρωτοπόρο της 
ψηφιακής τεχνολογίας Τζον 
Ατανάσοφ, τον παραγνωρισµένο 
εφευρέτη του πρώτου υπολογιστή 
στην Ιστορία.  

  Μέχρι σήµερα το πιο διάσηµο 
παραµάγαζο της ιστοριογραφίας 
µοστράρει φαρδιά πλατιά την 
επιγραφή «τι θα γινόταν, εάν...».  

 
 
Κουβέντα να γίνεται, µεταξύ µας, αλλά «τι θα γινόταν, εάν ο Αδόλφος 
δεν είχε εισβάλει στην Πολωνία την αποφράδα 1η Σεπτεµβρίου του 
1939;». Εδώ και λίγα χρόνια ένα άλλο υποκατάστηµα διεκδικεί την ίδια 
– αν όχι καινούργια – πελατεία µε το σλόγκαν «Οι αφανείς ήρωες και 
πρωτοπόροι». Κι αν δεν ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαµ Μπελ αυτός που 
εφηύρε το τηλέφωνο; 
    
Τελευταία στην κούρσα των αποκαλύψεων κατεβαίνει η βραβευµένη µε 
Πούλιτζερ µυθιστοριογράφος Τζέιν Σµάιλι. Στην πρόσφατη βιογραφία «Ο άνθρωπος που εφηύρε το 
κοµπιούτερ» καλεί τους αναγνώστες να ξεχάσουν όσα ήξεραν για τον ENIAC – «τον πρώτο ψηφιακό 
υπολογιστή της Ιστορίας» –, τον Αλαν Τιούρινγκ και τις λοιπές πρωτοποριακές δυνάµεις του Β’ 
Παγκοσµίου. Ο αφανής ήρωας της τεχνολογίας ονοµάζεται Τζον Βίνσεντ Ατανάσοφ. Παιδί βούλγαρων 
µεταναστών στις ΗΠΑ, γεννήθηκε το 1903 και µεγάλωσε στην κωµόπολη Μπρούστερ (FLA) παί ζοντας 
κλεφτοπόλεµο µε το I.Q. των υπόλοιπων µαθητών. Περίπου στην ηλικία των 10 τοποθετούσε µαζί µε 
τον πατέρα του καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος στα σπίτια συγγενών και γειτόνων. Έναν χρόνο 
αργότερα ήξερε να λύνει και να δένει τη Ford T του πατέρα του. Μέχρι την περίοδο του πτυχίου 
Φυσικής όλοι ήξεραν τα βίτσια του «Τρελορώσου», όπως ήταν το παρατσούκλι του.  
 Αλλά και πάλι κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι ο γιος του Τζον και της Ιβα θα έφτανε µέχρι την 
εφεύρεση της ζωής του. Η Σµάιλι χρησιµοποιεί όλα τα µέσα για να θυµίσει την ξεχασµένη ιστορία. 
Πρώτα απ’ όλα, το απαραίτητο ιστορικό βάθος. Σύµµαχοι και Αξονας χρηµατοδοτούν τα ξεφτέρια της 
εποχής για να δηµιουργήσουν ένα αντίγραφο της ανθρώπινης σκέψης. Ο Βρετανός Τιούρινγκ 
προσπαθεί νυχθηµερόν να σπάσει τον κωδικό Enigma των Ναζί. Το αντίπαλον δέος του Βερολίνου 
Κόνραντ Τσούζε καταφέρνει να προγραµµατίσει τον υπολογιστή Z3. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό ο 
Ατανάσοφ παραγγέλνει ένα µπέρµπον µε σόδα σ’ ένα µπαρ στην Αϊοβα και πάνω στο σουβέρ 
σχεδιάζει αυτό που αργότερα όλοι βάφτισαν «κοµπιούτερ». Το 1940, µε τη βοήθεια του συµµαθητή 
του Κλάιφορντ Μπέρι και µια υποτροφία 650 δολαρίων, κατασκευάζει τον υπολογιστή ABC, µε µήκος 
1,82 µέτρα και ύψος 0,91. Κάνει όµως το διπλό λάθος να µοιραστεί την ιδέα του µε τον συνάδελφο 
Τζον Μόσλι εκ Φιλαδελφείας και να µην κατοχυρώσει την πατέντα του στο γραφείο ευρεσιτεχνιών. 
Αποτέλεσµα; Το 1964 όλος ο κόσµος µαθαίνει παπαγαλία ότι «ο ENIAC των Μόσλι και Εκερτ είναι ο 
πρώτος υπολογιστής του πλανήτη». Ο ABC έπρεπε να περιµένει µέχρι το 1973 για να κερδίσει τη 
νοµική πρωτιά. 
 Αν σας µυρίζει ιστορική αδικία, δεν κάνετε λάθος. Πίσω από τη βιογραφία η Σµάιλι συνυπογράφει 
έναν από τους κυρίαρχους µύθους για την αντίθεση της «βαθιάς» κι εργατικής Αµερικής – ο 
Ατανάσοφ που δουλεύει – µε την οπορτουνίστρια, άπληστη Ανατολική Ακτή – ο Μόσλι που κλέβει. Η 
ερώτηση πάντως παραµένει: εάν δεν ήταν ο Μπελ αυτός που εφηύρε το τηλέφωνο, θα καταλάβουµε 
ποτέ πώς λειτουργεί το µαραφέτι; 

TA NEA, 8/2/2011 

http://www.europeana.eu/
http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=17363830&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
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ΤΥΠΩΝΕΙ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ: 
ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΒΛΕΠΕΙ 
 
Χάσατε το κλειδί του σπιτιού σας; ∆εν πειράζει, τυπώστε ένα άλλο. Στα «γκάτζετ» του 
άµεσου µέλλοντος περίοπτη θέση θα κατέχουν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, οι οποίοι, αντί 
για χαρτί, θα... τυπώνουν τα αντικείµενα που επιθυµούµε και τα οποία θα έχουµε 
προηγουµένως σχεδιάσει, όπως εµείς θέλουµε, στον... υπολογιστή µας.  
  

Ο εκτυπωτής αυτός 
θεωρείται αρκετά 
οικονοµικός, καθώς 
κοστίζει περίπου 1.000 
ευρώ, όταν άλλες 
αντίστοιχες συσκευές 
µε πολύ µεγαλύτερο 
µέγεθος θα κοστίζουν 
από 10.000 ευρώ 
µέχρι σχεδόν ένα 
εκατοµµύριο ευρώ. Το 
ThingO-Matic λοιπόν, 
που προορίζεται για... 
οικιακή χρήση, µπορεί 
προς το παρόν να 

κατασκευάζει 
αντικείµενα από 
πλαστικό, όπως για 
παράδειγµα µια κούπα 
του καφέ. 

 Οι ειδικοί που 
ασχολούνται µε την 
καινούργια αυτή 

τεχνολογική εφαρµογή, λένε στην εφηµερίδα «Times», ότι σε λίγο καιρό τέτοιου είδους 
εκτυπωτές θα µπορούν να φτιάχνουν, σε λίγα λεπτά, αντικείµενα από µέταλλο, ανοίγοντας 
έτσι τον δρόµο για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών στα µέτρα και στη µορφή που καθένας 
επιθυµεί. 
   
 Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνδεδεµένοι µε υπολογιστές οι οποίοι αναλύουν τη δοµή 
ενός αντικειµένου και δηµιουργούν ένα εικονικό σχέδιο. 
 
Στη συνέχεια ο µηχανικός εκτυπωτής κατασκευάζει το αντικείµενο που εµφανίζεται στην 
οθόνη του υπολογιστή χρησιµοποιώντας στρώσεις πλαστικού τη µία πάνω στην άλλη. Πρόκειται 
συνήθως για ρευστή ρητίνη, η οποία στη συνέχεια στερεοποιείται και σκληραίνει µε υπεριώδη 
ακτινοβολία από ένα λέιζερ. Στο τέλος, όποια ποσότητα ρητίνης περισσέψει, καθαρίζεται µε χηµικά 
συστατικά. 
 
 Βέβαια, αντίστοιχεςσυσκευές µεγαλύτερου µεγέθους που χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες 
µπορούν να κατασκευάσουν πιο περίπλοκα µηχανικά µέρη αλλά σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, 
δηλαδή σε µία µέρα. Ο συγκεκριµένοςτρισδιάστατος εκτυπωτής περιβάλλεται από ένα ξύλινο κουτί µε 
καλώδια που προεξέχουν. Πάσχει λίγο στο... φινίρισµα, είναι η αλήθεια, αλλά έτσι συµβαίνει 
ορισµένες φορές, αν κάτι είναι φτιαγµένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Γεγονός πάντως είναι ότι, µόλις 
τελειοποιηθεί, το Thing-O-Matic θα µπορεί να κλωνοποιήσει ακόµη και τον... εαυτό του, 
κατασκευάζοντας πολλά από τα µηχανικά του µέρη. 
 
Σύµφωνα µε τον Αντριαν Μπόουγιερ από το Πανεπιστήµιο του Μπαθ, ο οποίος κατασκευάζει 
επίσης έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, σε πέντε χρόνια από σήµερα, τέτοιου είδους συσκευές θα 
µπορούν να κατασκευάζουν ακόµη και κινητά τηλέφωνα, χωρίς όµως τα µικροτσίπ τους. 
 

ΤΑ ΝΕΑ, 12/1/2011 
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«ΝΟΜΠΕΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 ΠΟΥ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ 

 

Στον άνθρωπο που έθεσε τα θεµέλια για τις µηχανές που µιµούνται 
την ανθρώπινη σκέψη απονέµεται φέτος το Βραβείο Turing, 
γνωστό και ως «Νόµπελ της επιστήµης των υπολογιστών». 

 Πρόκειται για τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, 
Λέσλι Βάλιαντ, ο οποίος δηµιούργησε τον Watson, έναν 
υπερυπολογιστή της IBM που ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στο 
τηλεπαιχνίδι γνώσεων Jeopardy. 

 Στον ∆ρ. Βάλιαντ, καθηγητή Επιστήµης Υπολογιστών και 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, θα απονεµηθεί το έπαθλο των 
250.000 δολαρίων για την προσφορά του σε τοµείς της τεχνητής 
νοηµοσύνης, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η µηχανική 
όραση, η αναγνώριση γραφής και η παράλληλη επεξεργασία. 

 «Το έργο του προσέφερε µοντέλα τα οποία ενέπνευσαν λύσεις για 
θεµελιώδη ερωτήµατα όπως το πώς ο εγκέφαλος λειτουργεί ως 
υπολογιστής», δήλωσε ο Άλεν Σεζνέ, πρόεδρος της Ένωσης 
Υπολογιστικών Μηχανών (ACM), η οποία απονέµει το βραβείο. 

 
«Το εµβριθές του όραµα στην επιστήµη των υπολογιστών, τα µαθηµατικά και τη γνωσιακή θεωρία 
συνδυάστηκε µε άλλες τεχνικές για την δηµιουργία σύγχρονων µορφών µηχανικής µάθησης και 
επικοινωνίας, όπως το σύστηµα Watson της IBM», πρόσθεσε. 

 
Το βραβείο έχει το όνοµα του Άλαν Τιούρινγκ, του διάσηµου Βρετανού µαθηµατικού που πρότεινε, 
µεταξύ άλλων, ένα φαινοµενικά απλό κριτήριο για τους υπολογιστές που πρέπει να θεωρούνται 
νοήµονες. Ένας ανεξάρτητος κριτής έχει ξεχωριστούς διαλόγους µε έναν άνθρωπο και µια µηχανή. Αν 
δεν µπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο άνθρωπος, η µηχανή δικαιούται να ισχυριστεί ότι διαθέτει 
ανθρώπινη νοηµοσύνη. 

 

ΤΑ ΝΕΑ, 11/3/2011 
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ΝΤΥΝΟΜΑΙ…ΤΡΩΩ…ΚΑΝΩ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Αντίδοτο στην οικονοµική κρίση της Ελλάδας και στην ύφεση, που µαστίζει την αγορά, 
επιχειρούν να προσφέρουν 90 προσωπικότητες από τον επιχειρηµατικό, ακαδηµαϊκό, 
συνδικαλιστικό και καλλιτεχνικό κόσµο της Ελλάδας, που µπαίνουν κάτω από τη «σηµαία» 
του συνθήµατος «Ντύνοµαι, τρώω, κάνω τουρισµό ελληνικά» και συγκροτούν το «Κίνηµα 
Πολιτών (καταναλώνουµε ό,τι παράγουµε)». 

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από τους 
βασικούς πρωτεργάτες και µέλη της συντονιστικής επιτροπής, την υπερνοµάρχη Αθηνών -Πειραιώς, 
Κωνσταντίνα Μπέη, τον πρ. πρύτανη του ΕΜΠ, Κώστα Μουτζούρη, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη 
Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, ∆ηµήτρη Ασηµακόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη 
Κορκίδη, και τον πρόεδρο του ∆ΣΑ, ∆ηµήτρη Παξινό. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους 
Έλληνες και στοχεύει, µέσω της ανακύκλωσης του εισοδήµατος, στη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. 

«Θέλουµε να ενθαρρύνουµε τους πολίτες να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, αλλά και τους 
επιχειρηµατίες να συνδράµουν σε αυτό κάνοντας τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά», τόνισε η κ. Μπέη 
εξηγώντας ότι «όλοι µπορούµε να λειτουργήσουµε µε την ευθύνη, που µας αναλογεί, να αλλάξουµε 
συνήθειες και να στηρίξουµε την ελληνική οικονοµία». 

«Χώρες, όπως η Αργεντινή, κατέδειξαν ότι πέρα από τους συνδικαλιστικούς αγώνες είναι σηµαντικές 
οι πρωτοβουλίες, που ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό, την ντόπια παραγωγή και την κοινωνική 
αλληλεγγύη», είπε ο κ. Παναγόπουλος, προσθέτοντας ότι οι Έλληνες µέσα από το καταναλωτικό 
µοντέλο, που είχαν τις τελευταίες δεκαετίες, έχασαν τον προσανατολισµό τους και σήµερα πρέπει να 
τον ξαναβρούν, βοηθώντας ταυτόχρονα και τις 993.000 ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 82% 
απασχολούν λιγότερα από 20 άτοµα και κατά συνέπεια τις θέσεις εργασίας που πλήττονται άµεσα από 
την οικονοµική ύφεση. 

«Στόχος» -όπως εξήγησε ο ίδιος- «είναι να δηµιουργήσουµε ένα κίνηµα ενεργών πολιτών που αν 
συνδυαστεί µε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα µπορεί να επιβάλει κανόνες και στην ίδια την 
αγορά». 

Ο κ. Ασηµακόπουλος από την πλευρά του, σηµείωσε πως «πρέπει να αλλάξουµε καταναλωτική και 
επαγγελµατική κουλτούρα, διότι το µεγάλο πρόβληµα, όταν θα µηδενίσουµε το έλλειµµα, θα είναι αν 
έχουµε λύσει και το θέµα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας» και επισήµανε ότι «δεν 
πρέπει να µιλάµε για εξωστρέφεια, αλλά να κοιτάξουµε πώς θα συνδέσουµε την εσωτερική αγορά της 
χώρας µας µε τον Έλληνα παραγωγό». Εξήγησε, δε, ότι «ποιότητα και αναλογικότητα στην τιµή είναι 
οι δύο βασικές προϋποθέσεις», τονίζοντας ότι «η µάχη είναι πολύπλευρη και θα χρειαστεί και τη 
συµβολή του κράτους τουλάχιστον µε συµβουλευτικές υπηρεσίες». 

Στη σηµασία του εξορθολογισµού των τιµών των ελληνικών προϊόντων, αλλά και την αναδιάρθρωση 
της παραγωγής, επικέντρωσε ο κ. Μουτζούρης, επισηµαίνοντας ότι «ο Έλληνας πολίτης µπορεί και 
πρέπει να απευθύνεται σε καλά ελληνικά προϊόντα κάθε είδους, ακόµη και πολλά ελληνικά 
πανεπιστήµια για µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς ο ακαδηµαΪκός είναι και αυτός ακόµη ένας χώρος 
που πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση». 

«Σήµερα βλέπουµε να πυκνώνουν οι φωνές για έναν κοινωνικό «πατριωτισµό»», είπε ο κ. Κορκίδης 
και πρόσθεσε ότι πρέπει να στηριχθεί η ελληνική µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα ξεκινώντας από την 
παραγωγή. «Πρέπει να µας προβληµατίσει το γεγονός ότι στην Ελλάδα, παράγουµε, π.χ. ελληνικά 
παπούτσια κατά 30%, ενώ εισάγουµε το 70%. Όσο για την κατανάλωση του Έλληνα ετησίως, 
υπολογίζεται στα 180 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 9 δισ. «πετιούνται» για προϊόντα «µαιµού»», 
τόνισε. 

Τη σηµασία του να γίνει το Κϊνηµα Πολιτών ένα κίνηµα αλληλεγγύης, τόνισε ο κ. Παξινός, εξαίροντας 
την πρωτοβουλία, η οποία, όπως υποσχέθηκαν οι πρωτεργάτες της, «θα εξελιχθεί σε πανελλήνια 
εκστρατεία µε συγκεκριµένους στόχους και βήµατα». 

www.polispress.gr, 18/1/2011 

http://www.polispress.gr/
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ 
 
∆ιευρύνονται τα κριτήρια υπαγωγής και τα κίνητρα που προσφέρει το πρόγραµµα 
ενεργειακών εργασιών «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον», η εφαρµογή του οποίου αρχίζει έπειτα 
από αλλεπάλληλες αναβολές την 1η Φεβρουαρίου.  
 

Σε αυτό µπορούν να υπαχθούν για να πάρουν επιχορηγήσεις και χαµηλότοκα δάνεια χωρίς 
προσηµείωση και κάτοχοι κατοικιών σε περιοχές µε τιµή ζώνης έως 1.750 ευρώ/τ.µ., έναντιτου 
πλαφόν των 1.500 ευρώ που είχε αρχικώς ανακοινωθεί. Το µέγιστο ύψος του συνόλου της ενίσχυσης 
δεν µπορείνα υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, για να επωφεληθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα νοικοκυριά, διευρύνεται και το εισοδηµατικό κριτήριο που πρέπει να πληροί κάθε 
δικαιούχος για να ενταχθεί σε καθεµίααπό τις κατηγορίες ενίσχυσης του προγράµµατος. Οι τρεις αυτές 
κατηγορίες είναι:  
 
1. Για όσουςέχουν ατοµικό εισόδηµα µέχρι 22.000 ευρώκαι οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, 
προβλέπεται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση του 30% του προϋπολογισµού των παρεµβάσεων. 
∆ηλαδή,ένας πολίτης για εργασίες ύψους 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000  
ευρώ και επιχορήγηση 3.000 ευρώ. Αρχικά στην κατηγορία αυτή ανήκαν όσοι είχαν ατοµικό εισόδηµα 
µέχρι 15.000 ευρώ και οικογενειακό µέχρι 25.000 ευρώ.  
 
2. Για όσους το ατοµικό εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 22.000-40.000 ευρώκαι το οικογενειακό µεταξύ 
40.000-60.000 ευρώ, δίνεται χαµηλότοκο δάνειο µε επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασµό µε 
επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού προϋπολογισµού. ∆ηλαδή, κάποιος για εργασίες ύψους 10.000 
ευρώ θα πάρει δάνειο 8.500 ευρώ και 1.500 ευρώ ως επιχορήγηση. Αρχικώς, στην κατηγορία αυτή 
υπάγονταν οι έχοντες ατοµικά εισοδήµατα µεταξύ 15.000-30.000 ευρώ και οικογενειακά µεταξύ 
25.000-50.000 ευρώ.  
 
3. Για ατοµικάεισοδήµατα έως 60.000 και οικογενειακάµέχρι 75.000 ευρώ δεν παρέχεται επιδότηση, 
παρά µόνο δάνειο µε 4,93% για 4 έτη. Αρχικά στην κατηγορία αυτή ανήκαν οι έχοντες ατοµικό 
εισόδηµα 30.000-45.000 ευρώ και οικογενειακό 50.000-65.000 ευρώ.  
 
Οι προϋποθέσεις  
 
Ως προϋποθέσεις παραµένουν το ακίνητο να έχει οικοδοµική άδεια πριν από το 1980, να 
χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και να έχεικαταταγεί βάσει του 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της «∆».  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί από σήµερα να απευθυνθείµέσω της ιστοσελίδας τουυπουργείου 
Περιβάλλοντος σε ενεργειακό επιθεωρητή (έχουν κατανεµηθείσε ειδικό µητρώοανά νοµό, https:// 
www.buildingcert.gr/inspectors/ startValues.view ή/και www.ypeka. gr). Εν συνεχεία προχωρά σε 
ενεργειακή επιθεώρησητης κατοικίας του, ώστε από την 1η Φεβρουαρίου – και αφού στο µεταξύ θα 
έχει πάρει στα χέρια του το πιστοποιητικό – να υποβάλει αίτηση σε µία από τις τέσσερις τράπεζες που 
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συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Πρόκειται για τις Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank. Η 
υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου. Αµέσως µετά 
οι τράπεζες θα ενηµερώσουν τους ενδιαφεροµένους αν η αίτησή τους έγινε δεκτή, ώστε να δοθεί 
προκαταβολή 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής ανήρτησε χθες στην ιστοσελίδα του τον οδηγό του προγράµµατος, µε “πλαφόν” 
στις τιµές των υλικών.  
 
Λόγω πάντως της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας ο αρχικός στόχος της υπαγωγής στο πρόγραµµα 
100.000 ιδιοκτησιών θεωρείται φιλόδοξος. Και, όπως λένε στελέχη του υπουργείου, «θα είµαστε 
ικανοποιηµένοι ακόµη και 50.000 να υποβάλουν αίτηση».  
 
Τι θα πληρώσετε για ενεργειακή επιθεώρηση  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το κόστος των ενεργειακών πιστοποιητικών, έχουν καθοριστεί ελάχιστες αµοιβές για 
τους ενεργειακούς µηχανικούς. Αυτές ανέρχονται στο 1 ευρώ/τ.µ. για τον έλεγχο ολόκληρης της 
πολυκατοικίας µε ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, στα 2 ευρώ/τ.µ. για έλεγχο ενός µόνο διαµερίσµατος 
µε ελάχιστο ποσό τα 150 ευρώ και στο 1,5 ευρώ/τ.µ. για έλεγχο µονοκατοικίας µε ελάχιστο ποσό τα 
200 ευρώ.  
 
Για όσους ενταχθούν στο πρόγραµµα, η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης επιδοτείται κατά 
100%, τόσο εκείνη που θα γίνει πριν από την κατάθεση της αίτησης στην τράπεζα όσο και εκείνη που 
θα γίνει από άλλον επιθεωρητή µε το πέρας των εργασιών.  
 
Για την υποστήριξη των πολιτών, τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραµµα όσο και 
κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί γραµµή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210-9797.400. 
Ο οδηγός εφαρµογής και τα έντυπα του προγράµµατος βρίσκονται αναρτηµένα στον διαδικτυακό 
τόπο http:// exoikonomisi.ypeka.gr.  
 
Για περιπτώσεις ένταξης στο πρόγραµµα µεµονωµένων διαµερισµάτων, θα πρέπει να έχουν αυτόνοµο 
σύστηµα θέρµανσης και οι ιδιοκτήτες να έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της 
πολυκατοικίας. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για όλη την πολυκατοικία, θα πρέπει τουλάχιστον 
το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.  
 
Όσο για τον λόγο που επελέγησαν κτίρια µε οικοδοµική άδεια πριν από το 1980, είναι επειδή δεν 
έχουν θερµοµόνωση και, συνεπώς, είναι τα πλέον ενεργοβόρα. 

 
 

ΤΑ ΝΕΑ, 14/1/2011
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Η ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ…∆ΙΨΑ 

Τείνουµε να το θεωρούµε δεδοµένο και ανεξάντλητο. Πολύ σύντοµα όµως το νερό θα είναι δυσεύρετο 
εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης, της κλιµατικής αλλαγής και της πληθυσµιακής έκρηξης. Σύµφωνα µε 
πρόσφατες µελέτες, µέχρι το 2030 η ζήτηση για νερό θα ξεπεράσει κατά 40% τη διαθεσιµότητα. 

Εντός 20ετίας προβλέπεται ότι το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού θα έχει µόνο τις µισές 
ποσότητες νερού από αυτές που θα χρειάζεται για να καλύψει βασικές ανάγκες. Θα ξεκινήσει τότε ένα 
τρελό κυνήγι για τα υδάτινα αποθέµατα, όπως γίνεται τώρα µε το πετρέλαιο. 
 
∆ιαχείριση 
Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να µη φτάσουµε τόσο σύντοµα σ' αυτήν τη δραµατική εποχή της 
«µεγάλης δίψας» είναι να διαχειριστούµε όσο το δυνατόν καλύτερα τα υπάρχοντα αποθέµατα, µε τη 
βοήθεια νέων τεχνολογιών π.χ. για φιλτράρισµα, απολύµανση και αφαλάτωση, µε καλύτερα δίκτυα 
διανοµής και φυσικά µε την ελάττωση των ποσοτήτων που καταναλώνονται στα νοικοκυριά, στη 
γεωργία -η οποία απορροφά το 70% του διαθέσιµου νερού παγκοσµίως- αλλά και στη βιοµηχανία. 
Αρκεί να αναλογιστούµε ότι το 90% των ποσοτήτων του γλυκού νερού που καταναλώνεται στον 
πλανήτη χρησιµοποιείται στην παραγωγή τροφίµων και ενέργειας, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία του 
«εικονικού νερού» το οποίο «εµπεριέχεται» σε ένα προϊόν κατά την παραγωγή του. 
Μπορεί να µην είναι προφανές, αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι για να παραχθεί ένα κιλό σιτηρών 
απαιτείται περίπου 1 τόνος νερού, για να φτιαχτεί ένας υπολογιστής 1,5 τόνος, για ένα παντελόνι τζιν 
έως 6 τόνοι και για ένα κιλό βοδινού κρέατος 15 µε 30 τόνοι. 
Το παγκόσµιο εµπόριο σε «εικονικό νερό» υπολογίζεται ότι ξεπερνά τους 800 δισ. τόνους ετησίως, 
ποσότητα που αντιστοιχεί σε 10 ποταµούς σαν τον Νείλο. 
Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς την κλιµατική αλλαγή και το γεγονός ότι σε χώρες όπως η 
Αυστραλία και το Πακιστάν οι καταστροφικές πληµµύρες που συνέβαιναν µία φορά µέσα σε έναν 
αιώνα, τώρα ενδέχεται να επαναλαµβάνονται κάθε 20 χρόνια, είναι σαφές ότι η ανάγκη καλύτερης 
διαχείρισης των υδάτινων αποθεµάτων γίνεται ακόµη πιο επείγουσα. 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
Τριακόσιοι περίπου επιστήµονες και οικονοµολόγοι συναντήθηκαν στην Οτάβα του Καναδά από τις 
28/2 έως τις 3/3 στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Καναδικό ∆ίκτυο Νερού 
(CWN) µε στόχο την παρουσίαση και διερεύνηση νέων εργαλείων, πρακτικών και ιδεών για την 
καλύτερη διαχείριση του πολύτιµου αγαθού. 
«Το νερό είναι ένα τοπικό ζήτηµα και απαιτεί λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε 
περιοχής. ∆υστυχώς, οι περισσότερες κοινότητες -ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες- δεν είναι 
προετοιµασµένες ώστε να προσαρµοστούν στις νέες πραγµατικότητες», λέει ο Ζαφάρ Αντίλ, πρόεδρος 
του UN Water του συντονιστικού οργάνου του ΟΗΕ για το νερό. 
 
«Εικονικό νερό» 
Το 90% του γλυκού νερού που καταναλώνεται παγκοσµίως χρησιµοποιείται στην παραγωγή 
τροφίµων και ενέργειας, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία του «εικονικού νερού» το οποίο 
«εµπεριέχεται» σε ένα προϊόν. 
 

ΕΘΝΟΣ, 6/3/2011 
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«Φουσκώνει η Μεσόγειος» 

Ανησυχία προκαλεί ο ρυθµός ανόδου των υδάτων της Μεσογείου, καθώς νέα ευρήµατα Ισπανών 
επιστηµόνων καταδεικνύουν ότι την τελευταία δεκαετία η στάθµη της έχει αυξηθεί κατά 20 ολόκληρα 
εκατοστά! 

 
Όπως φαίνεται από την έκθεση του 
Ισπανικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας 
και του Ισπανικού Ιδρύµατος Επιστήµης 
και Τεχνολογίας (FE-CYT), µε τίτλο 
«Κλιµατική Αλλαγή στην Ισπανική 
Μεσόγειο», από το 2001 µέχρι σήµερα η 
στάθµη της Μεσογείου είναι ψηλότερη 
κατά 20 εκατοστά, κατά κύριο λόγο 
εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και 
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που 
παρουσιάζει η λεκάνη της Μεσογείου στις 
ατµοσφαιρικές µεταβολές. 

 
Όπως ανέφεραν οι επιστήµονες στην 
παρουσίαση της έκθεσής τους στη 
Μάλαγα, στο τέλος του 20ού αιώνα η 

άνοδος της στάθµης των υδάτων στη θάλασσα της Μεσογείου ήταν µικρότερη σε σχέση µε την άνοδο 
των υδάτων σε άλλες περιοχές (εξαιτίας της υψηλότερης ατµοσφαιρικής πίεσης στην περιοχή), όµως 
αυτό άλλαξε µέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η στάθµη της Μεσογείου από το 1943 
ανέβαινε κατά 1-1,5 χιλιοστό τον χρόνο, όµως ο ρυθµός αυτός αυξήθηκε σταδιακά, µε αποτέλεσµα 
την τελευταία δεκαετία η στάθµη να ανέβει κατά 20 εκατοστά συνολικά. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης, εκτός από την άνοδο της στάθµης των υδάτων της Μεσογείου 
παρατηρείται και αύξηση της περιεκτικότητάς της σε αλάτι. Η αύξηση αυτή οφείλεται, σύµφωνα µε 
την έκθεση, στην αυξηµένη εξάτµιση, η οποία προκύπτει από την άνοδο της θερµοκρασίας. 
 
Για την άνοδο της θερµοκρασίας των υδάτων στη Μεσόγειο η έρευνα αναφέρει ότι και αυτή εµφανίζει 
αύξηση, όµως υπάρχουν αποκλίσεις εξαιτίας «ατµοσφαιρικών µεταβολών». Συγκεκριµένα, η 
θερµοκρασία των επιφανειακών υδάτων της Μεσογείου κατά τον 20ό αιώνα ήταν της τάξης του 0,7-
0,8 βαθµών Κελσίου, ενώ το διάστηµα 2005-2008 η άνοδος της θερµοκρασίας ήταν πιο αργή απ’ ό,τι 
στα τέλη του 20ού αιώνα. 
 
Στοιχεία από το 1943 
Οι εκτιµήσεις της έκθεσης βασίστηκαν σε κλιµατικά δεδοµένα που αφορούν στην περίοδο 1943-2008 
και τα οποία έλαβαν οι επιστήµονες µε ένα πρωτοποριακό σύστηµα παρατήρησης, «µοναδικό στην 
Ευρώπη». Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε άλλη ισπανο-βρετανική µελέτη, η άνοδος της 
στάθµης της θάλασσας της Μεσογείου µέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα αναµένεται να κυµανθεί από 3 
έως 61 εκατοστά. 

 
 

 ΕΘΝΟΣ, 1/3/2011 
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∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 

Των Ελευθερίας Αλεξανδρή και Eιρήνης Κορµεντζά 
 

 
 
 
Ένα µικρό βιβλίο µε 160 σελίδες, στο οποίο οι συγγραφείς 
παρουσιάζουν για κάθε εβδοµάδα του 2011 µία απλή ιδέα για ένα 
καλύτερο περιβάλλον. 
Οι ιδέες παρουσιάζονται τότε που ταιριάζουν χρονικά και είναι πολύ 
απλές στην εφαρµογή τους.   
 
Οι δύο συγγραφείς είναι µηχανικοί µε µεταπτυχιακές σπουδές για το 
περιβάλλον και µε σχετική επαγγελµατική εµπειρία. 
Αξίζει να αγοράσετε και να διαβάσετε το βιβλίο. 
 
Σηµείωση: Ακόµα περισσότερο αφού η Ελευθερία Αλεξανδρή είναι 
καθηγήτριά µας και συντονίστρια του Τοµέα Τεχνολογίας. 
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Αναδηµοσιεύουµε παρακάτω, το άρθρο που έθεσε υπόψη µας ο καθηγητής κος Ρίζος Γρηγόρης, από 

την ιστοσελίδα www.capital.gr (Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 3/12/2010) 

 

Βρείτε το σωστό µείγµα IT για την επιχείρησή σας 
 
 
Η γραµµή που συνοψίζει τη φιλοσοφία µας για τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία είναι η εξής: 
Κρατήστε τα πράγµατα απλά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για IT. Η πλειονότητα των µικρών και µεσαίου 
µεγέθους επιχειρήσεων έχουν ελάχιστο ή καθόλου προσωπικό αποκλειστικά για IT αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι είναι πιο εύκολο ή λιγότερο σηµαντικό για αυτούς. Έτσι, ποια είναι τα πράγµατα που 
πρέπει να λάβετε υπόψη όταν ψάχνετε για εργαλεία πληροφορικής για την επιχείρησή σας; Εδώ είναι 
µερικές συµβουλές: 
 
1. Η λύση που θα επιλέξετε πρέπει να εντάσσεται στην κανονική σας εργασίας. Μην επενδύετε σε µια 
λύση που απαιτεί από εσάς να επανεφεύρετε τον τρόπο που λειτουργείτε. Βρείτε την τεχνολογία που 
λειτουργεί έτσι ώστε να µη χρειαστεί να αλλάξετε τον τρόπο εργασίας σας. 
 
2. Μην επενδύετε σε τεχνολογία που σχεδιάστηκε για µεγάλες επιχειρήσεις. Πολλοί ιδρυτές 
προέρχονται από µεγαλύτερες εταιρείες και φέρνουν µαζί τους τα εργαλεία µε τα οποία είναι ήδη 
εξοικειωµένοι. Αλλά αυτό γενικά είναι λάθος- αυτά είναι εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για µεγάλες 
επιχειρήσεις, και έχουν χαρακτηριστικά που οι µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη, δεν µπορούν να 
διαχειριστούν, και για τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Ψάξτε για το εργαλείο που 
πραγµατικά σας κάνει. 
 
3. Κάντε σχέδια έχοντας την επιτυχία στο µυαλό σας. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να είναι πάρα 
πολύ κοντόφθαλµος όταν αποφασίζετε για µια λύση. Θα θέλετε κάτι που µπορεί να αναπτύσσεται 
κλίµακα µε την επιχείρησή σας, καθώς επεκτείνεται. 
 
4. Ψάξτε για έναν προµηθευτή που θα δίνει την αρµόζουσα αξία στην επιχείρησή σας. Το τελευταίο 
πράγµα που θέλετε είναι να ασχοληθείτε µε έναν προµηθευτή που θα σας θεωρεί µια ασήµαντη 
απόσπαση ενώ θα κυνηγά µεγαλύτερους πελάτες. 

 
 

 

http://www.capital.gr/
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